
Kære alle,  

 

her en lille efterårsopdatering.  

 

Sikke en dejlig sommersæson med fantastik vejr vi alle sammen har haft på vores fantastiske bane som 

bare står knivskarpt.  

 

Som i alle sammen har opdaget, er vi til trods for en stor indsats samt tilsagn fra frivillige til at hjælpe med 

shoppen desværre ikke lykkedes os at få den åbnet i indeværende sæson.  

 

Der er kommet nogle få varer til shoppen som i sikkert også har bemærket. Der er bags, bolde, handsker, 

tee’s m.m. John har lavet et opslag i foyeren, hvor i kan se, hvilke varer er tilgængelige. Men desværre ikke 

nok til at åbne shoppen. Disse varer kan dog købes ved henvendelse til John.  

 

Det har simpelthen ikke været muligt for vores samarbejdspartner fra golfboksen at skaffe nok varer til 

både hans egen butik og vores shop samtidig. Vi kommer til at tage en fornyet dialog med ham ang. næste 

sæson.  

 

I kan også stadigvæk bestille varer på hans hjemmeside www.golfboksen.dk og få det leveret til klubhuset. 

Så får klubben tilgodeskrevet det aftalte beløb.  

 

Vedr. åbningen af hul 5 som par 5 hul er vi nok desværre nødt til at udskyde dette til starten af næste 

sæson, da vækstforholdene desværre ikke har flasket sig som vi kunne have ønsket os.  

 

Vi er alle sammen også klar over, at driften af restauranten desværre ikke har fungeret helt som vi havde 

ønsket os. Vi har for nogle uger siden haft et meget konstruktivt møde med Bjarne Bach fra Lalandia, hvor 

vi drøftede bl.a. åbningstider, fleksibilitet, klubber i klubben og kvalitet. Bjarne har lovet at tage dette 

videre i Lalandia’s system og vi vil inden næste sæson have mere dialog omkring dette.  

 

Vi kan fra bestyrelsen kun opfordre til alligevel benytte jer af de muligheder der er i restauranten som den 

er p.t.   

 

I lørdags blev der afholdt efterårets arbejdsdag med 35 fremmødte frivillige på banen. Alle opgaver vi 

havde på sedlen, blev ordnet i højt humør og der blev spillet golf efterfølgende! Der skal lyde en kæmpe tak 

for alle de frivilliges indsats i Holmsland Klit Golfklub herfra.  

 

I øvrigt har vi i klubben haft nogle succesfulde forløb i et rekrutteringsprojekt for nye 

medlemmer/golfspillere. Også her er der blevet ydet en kæmpe indsats af frivillige for at få dette forløb til 

at blive den succes den er. I alt er vi for indeværende år på ca. 40 nye medlemmer som har meldt sig ind i 

Holmsland Klit Golfklub. Hjertelig velkommen til jer!   

 

Som mange af jer nok har hørt tidligere, er det ene af vores elitehold rykket op en gang til i år. Denne gang 

er det til 3. division. Supergodt gået! 

 

På regionsgolfsiden har der i år været 62 spillere som fordelte sig over 7 puljer. Tre hold blev nr. 2 i deres 

pulje og to hold vandt endda deres puljer, hvilket resulterede i en plads i kvartfinalerne. Stort tillykke til alle 

og en kæmpe tak til Sigfred Husted og de øvrige kaptajner på holdene for deres ihærdige indsats! 

 

Det skal være det fra mig i denne omgang.  

 

Jeg håber, at vi får en lige så fantastisk efterårssæson med en masse gode runder golf.  

 

På bestyrelsens vegne 

Sebastian Schaper 

Formand 

http://www.golfboksen.dk/

